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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
  
 مضل فال هللا يھده من أعمالنا سيئات و أنفسنا شرور من با نعوذ و  نستغفره و  نستعينه و  نحمده  الحمد إن
  ورسوله عبده محمدا أن أشھد و له شريك ال وحده هللا إال إله ال أن أشھد و. له ھادي فال يضلل من و له

  مسلمانم امت
  وبرکاته هللا ورحمت عليکم السالم
 که برماست .گويم می تبريک شما به را جھاد و صدقات ماه، قيام و قرآن ماه رمضان مبارک ماه رسيدن فرا
 اجتناب ميدارد مشغول عزوجل هللا ذکر از را ما که آنچه از و، ورزيم تالش مبارک ماه اين در عبادت در

  . ورزيم
  مسلمانم انربراد
 اسالمی امت گريبانگر که ھای آفت و ھا مصيبت از آن ھای پيامد و بزرگ بسا جوی تحوالت از را آنچه
 چنين با مواجھه در مردم معمول که روشی نگريم می، است فراگرفته را امت از بزرگی بخش و است شده

، ادويه، و وغذا، ھا خيمه رسانيدن اينکه با .نيست بسندهو  کافی ديگر است ھا رسانی امداد بخش در مصايب
 چه و کيفيت و کميت نگاه از چه گردد می بينيپيش که است آنچه از بزرگتر مصايب اما .است مطلوبی امر
    .داريم ھا رسانی کمک روش در بزرگی بسا انتقال به نياز ما پس .زمانی توقيت و نوعيت نگاه از
 را بيشتری ھای قربانی زمينه در تحقيقات چنانچه، اند زياد خيلی کنونی جوی تحوالت ھای قربانیر آما

 ينرشديدت ھا دولت که است ھای جنگ ھا قربانی ازر بيشت ھا قربانی اين که شک بدون .زنند می تخمين
  ، دنگردان می داخل را ھا آن نظامی آموزش ھای برنامه بھترين در و نمايند می جنگ اماده را شان مردان

  .رسانند می مصرف به زمينه در را شان ھای بوديجه از بزرگی بخش و
 يورو مليون ١٠٠زا بيشتر رساند می مصرف به ساالنه نظامی بخش در منطقه ھای دولت که را یي بوديجه 

 رسانی کمک پروسه با اما .شود نمی ديده فلسطين قضيه در گزاف مصارف اين از  نشانه حاليکه در، است
 با شود نمی اصال ديرس می مصرف به بخش اين در آنچه .باشد فرعي امور گويا که ميگردد تعامل چنين ھا

 ده در تجربه و امانت به مصارف اين از فيصد يک اگر و .گردد مقايسه نظامی بخش در گزاف مصارف
 مستمندان آن در  که زمين روی شک بدون ديرسمی  مصرف به ھا رسانی کمک بخش در ګذشته سال

 مناطقی که خشکی از امروز ما را آنچه فتيا می تغير زمين روی احوال و .خورد می تغير دنکن می زيست
 کشور در روزی درچند که ديگری مناطق در ار آب خيزش وسلسله افريقا قاره ويژه به است گرفته ارف را

 شان ھای کاشانه از که کسانی و زده آسيب ھا ازمليون گذشته داشت دنبال به را کشته ھزار چندين پاکستان
  .شدند فرار به مجبور
 وجدی سريع حرکت که خواند می فرا  را عالی ھمت و مھربان ھای قلب صاحبان که شک بدون امر اين

 وصف از زبان اصال که است بزرگ آنقدر مصيبت جاييکه را اکستانپ در شان مسلمان برادران تا، نمايند
  .نمايند کمک، دارد بزرگی خيلی امکانات به نياز و است عاجز آن

 در را شما مسلمان برادران از يکی .بنگريد است واقعيتکه  چنانچه را مصيبت حجم تا بفرستيد را مندوبين
 شش يا پنج که دستش دو به را کودکش دو حاليکه در بود پوشانيده را او اش سينه تا آب که ديدم اکستانپ

 را زنان آيا .باشد گذشته چه ديگرش کودکان به که ايد کرده سوال خود از ياآ پس .بود کرده بلند ندداشت سال
 مسلمين که تواند می که برھرکسی پس ؟بشتابيد شان فرياد به که دادند می قسم  هللا به را شما که نشنديد

   .نمايد احساس را مسلمين  ارواح منزلت عظمت که است ویر ب نمايد کمک اکستانپ در را
وفقدان آب ، آب مناسب برای نوشيدن اندومليون ھا کودک در دشت اند وفاقد فضايی اماده شده برای زندگی 

، دارد که باعث می شود که جسم آبش را از دست دھدبيماری ھای خطرناکی را به دنبال ھای صحی 
که اين  لت دارم ئاز هللا مس .گراف فيصدی مرگ را در کودکان بلند می سازد و، گيرد اروخشکی جسم را ف
  . بر ناتوانی شان رحم نمايد و، ھا بکاھد مصيبت را از اين

بايد حرکت ما در کمک ھای پس ن .بيشتر می گردد سرعتوچون مصيبت ھای ناشی از تحوالت جوی به 
نده کمک رسانی ويژه باشد که دار ئتھيگردد بلکه اين حرکت ما در گذاشتن اساس  گذرا محصور وعاجل 

جسيم اين تحوالت جوی که به  پيامدھای تواند به گونه مناسب باتا ب، باشد شناخت و تجربه و توانمندی ھا
به  و، ت استئبزرگی متوجه اين ھي و يلی زيادیليت ھای خؤمس و .سرعت تغير می يابد مواجھه نمايد

   :است ھات علی سبيل المثال نه حصر اينئکه از وظايف اين ھي، مخلصان نياز مبرم دارد یھماھنگی تالشھا
، انددر جھان اسالم اعمار گرديده  ھا زمينھای سپستو  رودخانه ھا درکنار تجمعات رھايشی که :اول
نتيجه تحول جوی به  بررسی درمورد ی که درتحقيق وشايد از آفت ھا که آنچه کردن درمورد ھمچنين فکرو

سبب اين بود که  و .ده سيالب ھا در اين اواخر بوداچنانچه شھر جده گريبانگير آفات ز .ميان خواھد آمد
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و  تعميراتبلکه خيلی از  .اعمار گرديده اند ھا خانهرودبر کناره ھای  زياد ی ديګرشھر ھا و شھر جده
اين  من در اين جا در صدد .اعمار شده اند رودخانه ھامان ھای رھايشی بر مساحت کامل مجاری ساخت

بلکه من واقعيت را وصف می نمايم تا  .اين جای ديگری می خواھد .ول اين مصيبت استئنيستم که کی مس
و حل ھای بنيادی ايجاد شود تا از خطرات که ، فت ھای ناشی از تکرار سيالب ھا جلوگيری گرددآاز 

مناسب است که در مبادی واساسات امن و سالمتی در ھمه  و .تھديد ميکند اجتناب گردد  ارزندگی مردم 
    بندھا و پل ھا اعاده نظر نماييم

ام ھاست که اقد آنھابردولت ھای که به قحطی ناشی از جنگ ھا و تحوالت جوی گريبانگير می گردند  :دوم
 آشکار را عاليم خوديک سال ويا بيشتر  قوع شانغالبا قبل از و ند چون قحطی ھامناسبی در زمينه نماي

از  کسی اګر و .پس تاخير در تقديم کمک مناسب سبب وفات عدد بيشتری به ويژه کودکان می گردد .ميسازد
   .تغذی است در امان نمی ماند وءس از و ضعف قدرت ذھنی که ناشی يابد از ناتوانی جسمیب ھمات مرگ نج

   
يلی زيادی در چنين کشور ھا فرصت ھای خ .فقير ی پروژھای انکشافی در مناطق آسيب ديده وبنا :سوم

در  کانال ھا کندنبه گونه مثال ب، به مصارف اندک نياز دارند ووجود دارند  جھت بنای چنين پروژه
. وماليا و يمنص چاد و انند سودان وع ميشود ممجموسمی  ، وياآبھایجريان دارد رودخانه ھاکشورھايکه 

به  .بياری نمايدآزمين را  ھکتارمی تواند که ھزاران  يکبنابر اقدامی که در سودان قبال انجام گرفته است 
عمده و  کانال ھایو مصارف اين گونه پروژه ھا با اعمار  .ودشميدھھا ھزار انسان کمک  به اين معنا که

البته اين مبلغ بنابر دوری ويا نزديکی مواد مطلوب ساختمانی ، ھزار يورو می شود ٢۵٠ تقريبا اش فرعی
   .زياد ويا کم می گردد

د که اگر در جھان دولت نصحبت از اين می کن گزارش ھا چون .تالش جھت توفير امنيت غذايی :چھارم
اين مصيبت سبب د بدون شک که گرد  ديگری از دولت ھای صادر کننده گندم دچار مصيبتی در زمينه

و برخی زيادی از ملت ھا به ويژه در منطقه ما به گرسنگی کشنده داخل می ، توقف صادرات گندم می گردد
زيرا نان که غذايی اساسی است در  .را از مردم دفع نمی کندکشنده و در اين ھنگام اموال گرسنگی  .گردند

ميليون ٢٠٠به انی است که راعتی باسودان دارنده اراضی زر در حاليکه، ن زمان از انھا مفقود می گرددآ
  .ن غير مزروع استآو به جز بخش اندک آن مساحت بزرگی ، مساحتش تخمين زده می شود ھکتار

و تاجران و خانواده ھای تاجر را براينکه برخی از فرزندان ، پس مردم را از از اين خطر بايد ھوشدار داد 
تاجران امروز سوارکاران اين ميدان اند  .تشويق کرد دنزراعت تخصيص دھ شان را برای کمک رسانی و

  . تا امت شان را از گرسنگی ھای خطرناک که توقع می رود برھانند
نبايد به سرمايه  .بی فايده دور بود از سرمايه گزاری ھای غير حقيقی و و، پس براين بخش بايد ترکيز کرد

اگر  .ن خيلی کم استآدر حاليکه فايده ، گزاری زراعتی به اين ديد ديده شود که به تالش بيشتری نياز دارد
  .به سرمايه گزاری ھا در بخش ھای ديگر مقايسه گردد

البته بايد دانست که داخل شدن در  .بلکه قضيه زندگی و مرگ است .فايده و خسارت نيستامروز قضيه  
دان سرمايه گزاری ھای زراعتی نيازمند ديد بينا و توافقنامه ھای است که حقوق سرمايه گزار را ضمانت مي

اساسات عمل سرمايه گزاری اين است که از دولت  ازبايد دانست که  و .و عملش را مانع نمی گردد، می کند
البته ، جارب تشويق کننده داردسرمايه گزاری در افريقا ت .ن شريک نباشدآدولت در اداره  و، مستقل باشد

ن آاين امر سرمايه گزاری مرتبط به معرفت طبيعت ملت ھا است که در  و، تجارب مخالف اين نيز داريم
خوب می برخی از اين ملت ھا در خارج از کشور ھای شان در اعمال خود  .سرمايه گزاری می نمايم

ھمچنان در داخل  .در دايره نيرو ھای توليدی ديگرالبته اين را اسبابی است مانند دخول اين ھا ، درخشند
کشور ھای شان در ھنگام مشارکت ديگران خيلی خوب می درخشند مبنی براينکه اداره و عمده ترين 

  .مفاصل عمل در نزد عناصر بيرونی باشد
ت و مناسب اس، اگاه ساخت زمين برای زراعتمحدود زيربايد مسلمانان را از خطر ريزش آب ھای  :پنجم

از لوله ھا اعمار گردد تا چاھای زراعتی را به شبکه آب ھای اساسی وصل نمايد تا در ھنگام  ی  که شبکه
  .نياز استخدام گردد

در اخير برادران مسلمانم را بر فعل خيرات و بذل ھر چه را که می توانند تا مستضعفان را نجات دھند و 
از مصيبت ھای دنيا را از مومنی دور  یکسی که مصيبت  متشويق می نماي ا از انھا بردارند مصيبت ھا ر

و ، ن روز عمل نمايمآبخاطر بايد پس  .خرت را از وی دور می کندآمی کند هللا مصيبتی از مصيبت ھای 
r  q  p       o  n  m   l  k    j     i  h  gs  u  tv    z  y  x  w ( اين سخن هللا را به تامل بگيريم

   {l ٢٠: المزمل    
، دو از هللا مغفرت بخواھي و با اجر بسا بزرگ می يابيد خيرن را نزد هللا آنچه را از خير پيشکش می کنيد آ(

   .)و هللا غفور ومھربان است
جھاد فی  ینھا در جنگ ھاآبر شھدای مسليمن کسی که از   که دارم ئلت مس از هللا عظيم و رب عرش کريم

ن ھا را آو قبر ھای ، رحم نمايد ه اندب خيزی ھای غرق گرديدآدر البالی  ياو، ه اندسبيل هللا کشته شد
و عوض ، نھا بگذاردأخانواده ھای شان جانشين خوبی برای  در و، ھا را داخل نمايدنآبگشايد و در جنت 

  .عليه القادر و ذلك ولي إنه .نھا بدھدآخيری را برای 
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به تو پناه ، ھمه خشم تو و، سيدن عذاب تور ارو ناگھانی ف، و تحول عافيت تو، از زوال نعمت توبار الھا من 
 وعلى محمد نبينا على هللا یوصل .النار عذاب وقنا حسنة اآلخرة وفي حسنة الدنيا في آتنا ربنا اللھم .می برم

   أجمعين وصحبه آله
  
  
  
 


